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Katuluvan ehdot 

 

Huomioi että kaivutöitä EI saa aloittaa ennen alkukatselmusta! 

Luvan saaja on vastuussa työmaan turvallisuudesta ja vahingoista kolmannelle 
osapuolelle kunnes lopputarkastus on tehty. 

 

1. Alku- ja loppukatselmus sovittava kunnossapitomestari Hannu Pirttinokan kanssa, puh. 

040 745 8595, hannu.pirttinokka@porvoo.fi 

 

2. Kaivutyö tulee suorittaa hakemuksessa toimitettujen suunnitelmien mukaisesti. Kaivutyöstä 

vastaavalla tulee olla voimassaoleva Tieturva 1, Tieturva 2 tai PKS katutyökortti. 

 
3. Takuuaika on kaksi (2) vuotta työn vastaanottamisesta. Jos annetuista määräyksistä on 

poikettu, vastaa luvan saaja kahden vuoden jälkeenkin esiin tulevien puutteiden korjauksista.  

 

4. Kaivantoon tulee aina väliaikainen päällyste, kunnes lopullinen päällyste on asennettu. 

 
5. Liikennemerkin saa asettaa vain kunta, tai sen saa asettaa kunnan luvalla. Tämä katulupa 

antaa luvan asettaa liikennemerkit liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti. 

Liikennesuunnitelman laatijalla tulee olla voimassaoleva Tieturva 2 koulutus. Liitä 

suunnittelijan nimi ja tieturva 2 kortin voimassaoloaika suunnitelmaan. 

 

6. Noudatettavat julkaisut: 

- InfraRYL, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2006/2010, osat 1, 2 ja 3. 

- Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT 11. 

- Asfaltointi- ja tiemerkintätöiden työelostus. 

- Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla, SKTY:n julkaisu 1/2013. 

- Liikennemerkkien käyttö kaduilla, Kuntaliitto 2012. 

 
7. Kohteen päällysteen tulee olla katuluokan mukaan joku seuraavista: 

o Luokka 1: AB 16/100 + 2 x ABK 32/120 16 cm. 

o Luokka 2: AB 16/100 + ABK 32/120 9 cm. 

o Luokka 3: AB 16/120 5 cm. 

o KVL: AB 8-11/100 4 cm.  

 

8. Pyörä- ja kävelytielle tai ajokaistalle ei saa tulla pitkittäisiä saumoja, vaan niitä tulee päällystää 

reunasta reunaan tai ajokaista kerralla. 
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9. Lopullinen päällyste tulee olla asennettu viimeistään yksi kuukausi luvan voimassaolon 

päättymisestä. Poikkeuksena on marraskuun jälkeen tehdyissä kaivuissa, seuraavan vuoden 

toukokuun loppuun mennessä. 

 
10. Jos kohteessa on valureunakivi, tulee reunakiven korjaus myös olla valureunakiveä. 

 

 
11. Laiminlyöntitapauksissa Porvoon kaupungilla on oikeus korjata yleisen alueen käytölle 

välitöntä vaaraa aiheuttavat puutteet päätöksen saajaa, tai työn suorittajaa kuulematta. 

Toimenpiteistä aiheutuneet kulut ohjataan taholle, joka tässä päätöksessä on todettu 

kaivutyöstä vastuussa olevaksi. 

 

12. Mikäli työ ei ole valmis kahden (2) viikon kuluessa kaivutyöpäätöksen voimassaolon 

päättymisestä, Porvoon kaupungilla on oikeus teettää työn loppuun päätöksenhakijaa 

kuulematta. Päätöksen hakija vastaa työn aiheutuneista kustannuksista. Mikäli työn suorittaja 

ei kykene vastaamaan velvoitteistaan, maksut peritään aina valtakirjan antaneelta taholta 

(päätöksenhakija). 

 
13. Töitä ei saa aloittaa ennen alkukatselmusta. Töiden alettua, siitä tulee ilmoittaa Lupapisteessä 

hakemuksen tilana ”Rakennustyöt aloitettu”, jotta Porvoon kaupunki voi valvoa työtä. Mikäli 

näin ei tehdä, voidaan kaivanto kaivauttaa uudelleen, jotta voidaan varmistua täytön ja 

tiivistyksen oikeellisuudesta. 

 

14. Työn valmistuttua siitä tulee ilmoittaa Lupapisteessä hankkeen ”Keskustelu” –välilehdessä. 
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